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Moció a favor de la Reforma Horària 
 

Al gener del 2017 va ser aprovada la moció municipal a favor de la Reforma 

Horària presentada per el Grup Municipal de CiU (PDeCAT-Demòcrates) a 

l’Ajuntament de Mollerussa amb el suport del grups municipal ERC i Socialista. 

A març de 2021 encara no s’ha dut a terme, almenys pel que fa a la pràctica en 

els plens d’aquest Ajuntament, atès que els plens ordinaris d’aquest ajuntament 

segueixen duent-se a terme bimensualment i en horari d’inici a les 21.00 hores, 

el qual es totalment contradictori a l’aprovat i manifestat el seu dia, en el que 

s’argumentava de manera explícita: 

“A gairebé tota Europa, l'horari laboral és de 8-9h a 17-18h, parant un màxim 

d'una hora per dinar a meitat de la jornada. A l'Estat espanyol –i per tant a 

Catalunya-, però, és habitual que la població treballadora s’aturi dues hores per 

dinar a l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la jornada laboral s’allargui fins a les 

19h o les 20h del vespre, o més enllà. 

Aquesta jornada poc compactada provoca sopar a partir de les 21h en el millor 

dels casos, dificulta el temps de cura d’infants i gent gran, afebleix la participació 

cívica i comunitària, impossibilita el consum i gaudi de la cultura i per descomptat 

baixa l’eficiència de les organitzacions.”...” Establir un horari racional 

generalitzat, hauria de ser la norma a aplicar en tots els àmbits socials i 

econòmics, públics i privats, sense perjudici de que es reconeguin després 

determinades situacions de flexibilització horària, i per tant, excepcions a les 

normes generals, per atendre determinades situacions personals o de 

determinats col·lectius”... “Cal, en definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era 

industrial a uns que s’adaptin a les necessitats de la nova societat del 

coneixement i del consum, amb més complexitat social i augment progressiu de 

les desigualtats. 

En la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor 

sistèmic dins del model social. Cal cercar mesures legislatives i de promoció i 

sensibilització que abordin el canvi a tres nivells: a nivell macro (de la societat), 

a nivell meso (de les organitzacions, empreses i institucions que la componen) i 

a nivell micro (de les persones). 

Superat el debat de la conveniència, l’objectiu d’aquests treballs és debatre la 

viabilitat per transitar cap al retorn de Catalunya als horaris anteriors al 

franquisme, adaptats a la nova realitat social, econòmica i cultural. 
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Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en 

l’acció sobre els horaris laborals, però també en els escolars, els comercials, els 

culturals, els esportius, els televisius i els associatius, així com en les 

infraestructures públiques i privades que els puguin permetre. “ 

Hem de tenir present, que en fer plens ordinaris bimensuals el que genera és 

una càrrega de feina que fan que tinguin una llargada poc eficient i gens 

productiva, a més, el fet de celebrar-se a les 21.00 hores, fa que tots els 

intervinents compareguin després de tota una jornada laboral, el que 

impossibilita una actuació adient en la seva tasca encomanada, i un desgast en 

la seva pròpia persona, que al cap i a la fi no hem d’oblidar que està en benefici 

de la ciutadania i n’acaba sent la principal perjudicada.  

Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 

a Mollerussa proposa l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Acordar celebrar els plens ordinaris amb periodicitat mensual, per tal 

que la durada dels mateixos no excedeixi en mesura i siguin més productius, el 

qual es tradueix en un benefici per la ciutadania. 

SEGON.- Acordar celebrar els plens ordinaris i extraordinaris a les 19.00 hores 

per tal d’afavorir la conciliació laboral, familiar i personal de les persones que hi 

intervenen, així com ajudar a la seva eficiència. 

TERCER.- Crear un grup de treball entre els representants dels grups 

municipals, personal tècnic municipal, entitats econòmiques, socials i cíviques, o 

altres, per estudiar i analitzar la implementació de mesures i propostes per 

avançar en una nova cultura del temps a les organitzacions a favor de models 

més eficients i més flexibles per atendre les noves necessitats social 

QUART.- Comprometre a dur a terme l’aquí acordat a partir del proper ple un 

cop estigui aprovada la present moció. 

CINQUÈ.- Comunicar aquesta moció a Iniciativa per a la Reforma Horària. 


